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KANALIZACE A ČOV 
V době, kdy čtete tento článek již naše obec 
převzala dokončenou budovu ČOV se zabudo-
vanou a odzkoušenou technologii na zpracování 
odpadních vod. Současně byla převzata i pří-
stupová komunikace. Můžeme uvést, že toto bylo 
nutné pro dokončení řízení vodoprávního úřadu 
na schválení spuštění zkušebního provozu. 
Zkušební provoz bude od 1.7.2015 do 30.6.2016. 
Zkušební provoz není zpoplatněn. Vzhledem 
k tomu, že na zkušební provoz je nutné 

„zásobovat“ ČOV odpadními vodami z co nejvíce domácností, apelujeme na občany, aby 
se v co největším počtu připojovali již od 1. července. Jedná se zejména o nemovitosti, 
které již mají připojovací revizní šachtu. U nemovitostí, které revizní šachtu nemají, 
budou tyto postupně dodělány. Zatím se nebude možné připojovat na stoce AC z horního 
konce od Chaloupkových směrem po silnici k hospodě U Oldy, kde je tato stoka přerušena 
(mezi šachtami AC 11 – AC 13) z důvodu chybějících trubek. Navazuje to na stoku AC 2 
vedoucí k Husákovým a Oplištilovým a stoku AC 3 k Formánkovým, Sršňovým, Hánělovým, 
Markovým a Černým. Také není možné se zatím připojit na stoce A za Hromádkovými č.p. 111 
směrem k Uchytilovým, Petrovým, Lorencovým a Sejkorovým, neboť zde stoka A není 
dokončena a není propojena se stokou AF. 
Ve dnech 11. až 13. června 2015 jsme distribuovali do všech domácností složku písemností 
s uvedením postupu při zřizování kanalizační přípojky. Přihlášku odběrného místa, čestné 
prohlášení a smlouvu o odvádění odpadních vod si vyplňte a při samotném napojení na 
kanalizační síť tyto písemnosti předáte starostovi nebo místostarostovi. Bez podepsání smlouvy 
a přítomnosti starosty nebo místostarosty na místě není možné se samovolně napojit na 
kanalizační síť. Je však možné či spíše výhodné si přípojku na svém pozemku připravit dopředu 
na připojení. 
V současné době zbývá položit kolem 800 metrů kanalizačních stok a 85 ks kanalizačních 
přípojek-revizních šachet. Harmonogram prací kalkuluje s ukončením výkopových prací na 
konci měsíce července, srpen a září bude na úklid. Termín skončení celého díla je konec 
měsíce září a není předpoklad prodloužení toto termínu. Jakékoliv dotazy či připomínky lze 
kdykoli konzultovat se starostou nebo místostarostou. 

starosta 
ÚPRAVA HASIČSKÉHO PLACU 
V průběhu výstavby kanalizace byl pozemek hasičského placu (nad nádražím) používán jako 
meziskládka stavebních komponentů a přebytečné zeminy. S ukončením výstavby kanalizace a 
ČOV bude terén upraven a na vjezdech budou osazeny brány. Oznamujeme občanům, že na 
uvedené místo již nebude možné  nic vyvážet jako doposud. Občané musí nakládat s odpady 
dle OZV č. 1/2015 schválené zastupitelstvem obce dne 29.4.2015. 

starosta 

INFORMAČNÍ SERVIS 
www.pustakamenice.cz, starosta@pustakamenice.cz, mistostarosta@pustakamenice.cz, 
obec@pustakamenice.cz 
p. Myška – mobil: 773655691, p. Sklenář – mobil: 773655708 
úřední dny: středa 1600 –1800, ID DS: uavbp4z 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí:  
červenec: 90 let – Anna Burešová 

 85 let – Marie Melezínková 
 75 let – Vašek Josef 

Narození: 
květen: Martina Husáková ☺ 
červen: Jan Tomášek ☺ 



Plnění rozpočtu obce k 31.5.2015 v tis. Kč 

 
 ROZP. PLNĚNÍ  ROZP. PLNĚNÍ
PŘÍJMY CELKEM 26 820,4 7969 VÝDAJE CELKEM 32 350,7 8882
Daň z příjmů, DPH, z nem. 3764 1187,2 Pozemky a les 80 104,2
Poplatek z odpadů 185 181 Silnice, cestovní ruch 50 28
Poplatky ze psů, loterie, 
správní 

22 12,3 Vodovod, infrastruktura 40 147

Neinv. dotace na státní správu 57,3 24 Školství ZŠ, MŠ 270 116,6
Příjmy z pozemků a lesa 184,7 482,5 Kulturní dům 100 15,5
Příjmy – vodovod, rybník 5 4,8 Knihovna,veř.osvětlení, 

pohřebnictví, kultura 
261 73,5

Služby pro obyvatelstvo 96 49,6 Péče o vzhled obce a veř. zeleň 651 138,7
Finanční operace 2 0 Sběr a svoz komunálních odpadů 240 78,1
Vratka půjčky Hřbitovy 54 54,4 Sbor dobrovolných hasičů 80 72
Vratka půjčky Knihovna 78 0 Zastupitelstvo obce 488 220
Dotace Kanalizace  a ČOV 22 060,4 5934,2 Místní správa OÚ 700 310
Dotace ÚP SY 2015 312 39 Finanční operace 49 37,8
  Rekonstrukce knihovny 150 0
  Rekonstrukce elektroinstalace v KD 200 26,5
  Kanalizace a ČOV (včetně rezervy) 28 991,7 7514,1
ÚP SY – Úřad práce Svitavy 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOTACE NA KANALIZACI                                            
OD PARDUBICKÉHO KRAJE  
Koncem měsíce ledna 2015 obec podala opětovnou 
žádost o dotaci na Pardubický kraj z programu „Rozvoj 
infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování 
pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“. 
Radostnou a příjemnou zprávu jsme obdrželi v měsíci 
dubnu, neboť Pardubický kraj nám na tento projekt přispěl 
finanční částkou 1.000.000,-Kč, což jsou pro naši obec 
další výrazné a nezanedbatelné finanční prostředky. 

 Jaroslav Sklenář, místostarosta 

ZMĚNA V ZASTUPITELSTVU OBCE 
Na přelomu měsíce května a června došlo ke změně v zastupitelstvu obce. Na vlastní žádost 
skončila zastupitelka paní ing. Hana Broklová, kterou nahradil pan Josef Uchytil. Hance bych 
chtěl tímto poděkovat za veškerou odvedenou práci v zastupitelstvu obce, kterou zde 
vykonávala nepřetržitě od roku 2006. 

Jaroslav Sklenář, místostarosta 

DOTACE Z PROGRAMU 
OBNOVY VENKOVA  
Na rekonstrukci místní lidové 
knihovny jsme od Pardubického 
kraje z Programu obnovy ven-
kova obdrželi dotaci ve výši 
100.000,-Kč, přičemž předpo-
kládané celkové náklady pro-
jektu jsou cca 280.000,-Kč. 
 
Jaroslav Sklenář, místostarosta 

PIETNÍ AKT K 70. VÝROČÍ UDÁLOSTI V PEKELCI 
V sobotu 2.5.2015 od 14:00 hodin jsme si na
pietním aktu připomněli památku zesnulých
občanů z Čachnova a Pusté Kamenice, kteří
přišli o život před sedmdesáti lety na sklonku
druhé světové války při tragické události
v Pekelci. Zastupitelé obce položili k památníku
věnec a byl přednesen projev, ve kterém bylo
připomenuto, co se zde před sedmdesáti lety
stalo. Pietního aktu se zúčastnilo 33 občanů
z Pusté Kamenice, Čachnova a Krouny. Na
závěr byla zazpívána státní hymna. 

za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta



 

JARNÍ TURISTICKÝ POCHOD 2015 - VÍRSKÁ PŘEHRADA 
Nádherné slunečné počasí doprovázelo
tradiční jarní turistický pochod Vysočinou, který
jsme uspořádali v sobotu 11.4.2015. Výchozím
bodem výletu se v letošním roce stala obec
Dalečín. Z Dalečína jsme se vydali po
Svratecké vodohospodářské naučné stezce
směrem k vodnímu dílu Vír I. Šli jsme
po proudu řeky Svratky od konce Vírské
přehrady po klidných místních a účelových
komunikacích a sledovali její proměny
překrásným hlubokým údolím. Na hráz vodní
nádrže jsme dorazili kolem desáté hodiny. Zde
na nás čekal bývalý zaměstnanec přehrady Vír pan Pokorný, aby nám řekl něco o historii
tohoto vodního díla. Dozvěděli jsme se, že stavba díla začala v roce 1947 a skončila roku
1957. Vznikla za účelem regulace průtoku v povodí Svratky. Gravitační hráz s osou ve tvaru
oblouku nad základovou deskou dosahuje výšky 76,5 m, její koruna je široká 9 m, dlouhá
390 m a celkový objem nádrže je 56,193 mil. m3. Po vyčerpávajících informacích našeho
průvodce jsme šli dále po červené turistické značce směrem na Karasín. Někteří turisté
využili možnost navštívit rozhlednu se čtyřhranným půdorysem, postavenou z betonových
kvádrů s čtvercovou věží a výšce 30 metrů. Ostatním stačil pohled z kopce Zadní skála
nacházející se v nadmořské výšce 707 m n.m., na kterém rozhledna stojí. Z Karasína jsme šli
dále přes obec Vítochov zpět do Dalečína. Ve Vítochově pak někteří turisté navštívili
kamenný filiální kostel sv. Michaela. Odměnou za dvacetikilometrovou tůru byl pro všech
29 turistů pozdní odpolední oběd v penzionu Horácko v Unčíně. Jménem výkonného výboru
TJ Pustá Kamenice děkuji všem turistům za účast a těším se na shledanou na příštích
akcích, které bude náš spolek v tomto roce pořádat. 

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář



 

PUSTOKAMENICKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 2015 
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala v sobotu 18.4.2015 tradiční turnaj ve
stolním tenise. Celkem 10 dvojic svádělo tuhé boje jak ve dvouhrách tak i ve čtyřhrách. Hrálo

se systémem Davis cupu.
Nejdříve se hrálo ve dvou
skupinách, následně čtvrtfinále,
semifinále a finále. Vítězem
letošního turnaje se stala
dvojice František Hegr a Martin
Kleinbauer z Jedlové, kteří ve
finále porazili dvojici
Stoklasových. Na třetím místě
skončila dvojice Milan Sršeň a
Jaromír Obrovský, která
porazila dvojici Roman Déduch
a Jaromír Vařečka. 
 

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

ČARODĚJNICE 2015 
Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala ve čtvrtek 30.4.2015 tradiční pálení
čarodějnic. Díky pěknému počasí tuto akci navštívilo hodně účastníků, zejména pak dětí. Děti
byly oceněny za přinesený vlastní výrobek čarodějnice lampionkem a sladkostmi.
Za pořadatele děkuji všem za návštěvu akce a těším se na
shledanou na některé z příštích akcií, které bude naše organizace
pořádat. 

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář



 

CVIČENÍ S DĚTMI 
Od října loňského roku probíhalo každý týden v tělocvičně
ZŠ a MŠ Pustá Kamenice cvičení rodičů s dětmi, které bylo
finančně podporováno TJ Pustá Kamenice. Cvičení vedla
Mgr. Hana Vobejdová, která v současnosti pracuje jako
učitelka MŠ Proseč. Zkušenosti má však i ze své
dlouholeté praxe na 1.stupni ZŠ. Cvičení vždy
přizpůsobovala věku a schopnostem dětí. Cvičení nebylo
náročné, zvládly ho i ty nejmenší děti. Děti si formou her,
písní a říkadel zdokonalovaly své pohybové dovednosti,
učily se trpělivosti a ohleduplnosti k ostatním.  Škoda jen,
že se této aktivity účastnilo v průměru pouze 6-7 dětí. Od
října 2015 bychom rádi s cvičením pokračovali. Věříme, že se k nám připojí další maminky
s dětmi! 

Lenka Tomášková

DĚTSKÝ DEN 2015 
V neděli 31.5.2015 TJ Pustá Kamenice uspořádala tradiční dětský den. Celé nedělní 
odpoledne tedy patřilo našim nejmenším, kteří mají prvního června svůj svátek. Pořadatelé 
pro děti připravili různé soutěže a hry. Děti si pak za účast v soutěži mohly vybrat věcnou 
cenu, která se jim samotným nejvíce líbila. Nechyběla také soutěž pro rodiče s dětmi. 
S opečením špekáčků na ohni dětem pomohli rodiče. I letos pořadatelé připravili pro děti 
projížďku na ponících, kteří měli svoje stanoviště na školní zahradě. Téměř všechny děti 
nabídku využily a na ponících se svezly. Příjemné počasí vydrželo po celý den a tak všichni 
účastníci akce mohli odcházet domů spokojeni. 

za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář 

HASIČSKÝ KROUŽEK 
SDH Pustá Kamenice se rozhodla od dubna znovuobnovit hasičský kroužek. Velmi nás 
potěšil velký zájem dětí i jejich rodičů, do hasičského kroužku se totiž  přihlásilo celkem 
18 dětí ve věku od 3 do 10 let. Mohli jsme tak vytvořit dvě skupiny – přípravku, v níž se 
schází děti ve věku od 3 do 6 let, a soutěžní družstvo mladších žáků. V přípravce se děti učí 
zábavnou formou postupně všechny znalosti, které budou potřebovat, až dorostou do 
soutěžního družstva – v současnosti umí 4 technické značky, jeden uzel, umí přistrojit hasiče 
k zásahu, zdokonalují si zručnost při zapojování hadic atd. Starší děti se pilně připravují 
k tomu, aby mohly co nejdříve jet na nejbližší hasičskou soutěž. Všechny děti budou uvedeny 
do našeho sboru při slavnostním pasování, které se uskuteční na hřišti v pátek 
26.6.2015 v 16hod. Srdečně zveme také rodiče dětí! 

za SDH Pustá Kamenice Lenka Tomášková 



 

KLUB SENIOREK - DEN MATEK 2015 
Druhá květnová neděle tradičně patří všem maminkám a
jejich svátku. Letošní oslavu u nás v Pusté Kamenici tak
jako v předešlých letech opět uspořádala obec, základní
škola a klub seniorek v sobotu 9. května 2015 kulturním
domě. Děti ze základní školy pod vedením paní učitelky
Drahošové daly maminkám a babičkám hezký dárek
v podobě jejich recitačního a pěveckého vystoupení a
nakonec předaly každé mamince vlastnoručně vyrobený
dárek. K němu přidal místostarosta obce pan Sklenář
kytičku a přání za obec. Zpestřením letošní oslavy bylo
povídání a praktické ukázky ing. Martiny Jirušové z Poličky na téma „Bylinky známé i
neznámé v naší kuchyni“. Měla pro nás připravenou velkou spoustu bylinek. A to těch, které
běžně používáme, ale také těch, které známe spíš jako obtížný plevel na zahrádkách nebo
naopak jako okrasné květy. A přesto se dají oboje využít v našich kuchyních. Že to opravdu
jde, jsme mohly i ochutnat, protože součástí besedy byly i připravené pomazánky, šťávy a
oleje. A tak jsme si všichni společně užili hezké odpoledne a oslavili jeden z nejhezčích a
nejtradičnějších svátků – DEN MATEK. 

Irena Gregorová

VÝLET DO NOVÝCH HRADŮ 
V úterý 9. června 2015 jsme se s Klubem seniorek vydaly na
výlet tentokrát na zámek do Nových Hradů. Přesto, že
z Kamenice do Nových Hradů je to pouhých 16 km, veřejnou
dopravou jsou nedosažitelné. Proto jsme byly moc rády, že se
našli obětaví muži, kteří v roli řidičů s námi na výlet vyrazili.
Touto cestou jim ještě jednou děkujeme a těšíme se, že se
třeba připojí i k dalším našim akcím. 
Zámek v Nových Hradech a jeho expozice dobového nábytku
rozhodně stojí za shlédnutí stejně jako přilehlé krásné
zahrady, venkovní  zámecké divadlo nebo výstava anglických klobouků. Jejich krása okouzlí
každou z nás. 
K pěknému výletu neodmyslitelně patří také dobrý oběd, který jsme si dali na Polance, kde
jsme společně probrali zážitky z prohlídky zámku a po příjemně prožitém dni jsme se
v pozdním odpoledni vrátili zpět domů. 

Irena Gregorová

Z DALŠÍ ČINNOSTI SENIOREK 
Během jarních měsíců se nám podařilo v Klubu seniorek uspořádat zase několik vydařených
akcí. Bylo to velikonoční posezení s přednáškou Mgr. Cafourkové z Městského muzea
v Poličce, oslava Dne matek s vystoupením dětí ze základní školy a povídáním s praktickou
ukázkou bylinek pro naši kuchyni od ing. Jirušové z Poličky. 
Pod vedením paní Lídy Skokanové se celé jaro schází ženy i dívky při kurzu háčkování.

Všechny jsou moc šikovné a i po tak krátké době mohou
mít radost z vlastnoručně uháčkovaných čepiček, oblečků
pro děti nebo pěkných bytových doplňků. 
V červnu je již pravidlem zajímavý výlet, tentokrát jsme
navštívily zámek v Nových Hradech a jako poslední akci
před prázdninami máme na programu už čtvrtý ročník
turnaje v „ Člověče nezlob se!“  Tak jako předchozí ročníky
určitě bude zase páteční odpoledne plné sportovního boje,
fandění a prima nálady. Kdo bude vítězem tentokrát, dáme
vědět příště. 



 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - KAMENICE 2015 
V pátek 8.5.2015 se na místním rybníku konal druhý
ročník rybářských závodů "Kamenice 2015" o pohár
starosty. Za krásného jarního počasí se sešlo
60 závodníků, kteří zkoušeli své rybářské štěstí
v pětihodinovém dvoukolovém závodě. Za tuto dobu
se vylovilo celkem 477 ryb, z toho 287 sivenů,
72 kaprů, 34 línů, 1 sumec. Po skončení závodu a
sečtení výsledků bylo provedeno slavnostní předání
pohárů a cen. Děkujeme sponzorům za věcné ceny,
s jejichž přispěním žádný závodník neodešel
s prázdnou. Rybáři děkují všem návštěvníkům, kteří
přišli podpořit tuto akci, posedět a pobavit se při
zvuku harmoniky harmonikáře z Poličky. Dík patří také všem, kteří tuto akci organizovali a
připravili chutné občerstvení. 

Na setkání při další akci se těší místní rybáři.

ZŠ A MŠ PUSTÁ KAMENICE - OTAZNÍKY ZDRAVÍ 
V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu „Otazníky zdraví, možnosti 
zvyšování zdravotní gramotnosti dětí a mládeže v Pardubickém kraji“. Projekt je realizovaný 
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinancovaný 
z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je určen 
žákům 4. a 5. tříd základních škol a jejich pedagogům. Je zaměřen na problematiku ochrany 
a podpory zdraví, která je nedílnou součástí školních vzdělávacích programů. Pomáhá 
naplňovat jeden z cílů vzdělávání – učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a 
sociální zdraví a být za ně odpovědný. Cílem projektu je posilovat postoje dětí k ochraně a 
podpoře zdraví a vést je k přijetí takového životního stylu, který bude základem zdravého a 
hodnotného života v dospělosti. Zaměřen je zejména na zubní zdraví a pohybovou aktivitu. 
Součástí projektu jsou i výukové programy, které vedou zkušené lektorky. Na naší škole 
proběhly dva výukové bloky – „Zdravé zuby“ a „Cyklistika pod lupou“, kterých se zúčastnili 
žáci všech ročníků. V prvně jmenovaném si děti zábavnou formou zopakovaly důležitost péče 
o chrup a vyzkoušely si správnou techniku čištění zubů na modelech chrupu. Druhý výukový 
program byl zaměřen na bezpečnost v silničním provozu. K procvičování znalostí pravidel 
účastníka silničního provozu, chodce i cyklisty používaly děti nejen interaktivní tabuli, ale také 
zapůjčené tablety. 
A jak se výukové programy líbily dětem? "Nejvíce se mi líbili tablety s programy. Líbili se mi i 
otázky a úkoly, i jak jsme sestrojili nutnou výbavu na cyklistiku. A jak jsme zkoušeli na jakou 
vzdálenost uvidíme cyklistu." (4. ročník) "Líbilo se mi, že jsme hráli na tabletech a že jsme 
čistili zuby." (2.ročník) "Nejvíc se mi líbila cyklistika a zdraví." (1. ročník) "Cyklistika byla 
hezká a pěkná. Moc se mě líbila. Zdravé zuby byly také hezké a pěkné. Hry na tabletu byly 
hezké a také pěkné." (2.ročník) "Mě se líbilo, jak jsme se učili o zdravých zubech. Líbilo se mi 
i jak jsme se učili o kole. A líbilo se mi, jak jsme si říkali, že se nemá jíst hodně sladkostí. A 
dozvěděla jsem se, že si mám dobře zamykat kolo." (2.ročník) "Nejvíc se mi líbily tablety a 
zdravé zuby. A trochu výbava na kolo a na cyklistu. A jak jsme se učili o péči zubů. Byla mi 
příjemná ta paní, co nás učila o kolech." (2. ročník) "Nejvíc se mi líbily tablety, protože jsme 
na nich hráli věci na kolo. Potom ještě pan Zubík, protože je dobrý učitel." (4.ročník) "Mě se 
nejvíc líbilo o zdravých zubech a tablety." (1. ročník) "Mě se líbily zdravé zuby. Ta paní, která 
měla na starost zdravé zuby, byla moc příjemná. Líbila se mi ta aplikace na tabletech o 
zdravých zubech. Alespoň vím, jak si správně čistit zuby. Také se mi líbilo, jak jsme čistili 
model pusy - zubů." (5. ročník) 
  

Šárka Drahošová, Jana Kulichová 



 

VÝLET NA SNĚŽKU 
Dne 28.5.2015 jsme jeli na dvoudenní výlet do Krkonoš. Dopoledne jsme přijeli do Pece pod 
Sněžkou a šli na lanovku, která nás vyvezla na naši nejvyšší horu Sněžku. Po prohlídce 
Sněžky a obědě jsme se vydali na cestu přes Polskou stranu, která je méně náročná a došli 
jsme k Polské chatě. Odtud jsme dále pokračovali po naučné stezce Dědictví doby ledové 
přes Úpská rašeliniště k Luční boudě, kde jsme si trošinku odpočinuli a pokračovali přes 
Památník obětem hor až na Výrovku. V těchto místech jsme si mohli pohrát na zbytcích 
sněhu.Po ubytování a večeři nás ještě čekala procházka po červené značce na chatu Na 
rozcestí a zpět.Druhý den jsme sešli z Výrovky přes Richtrovy Boudy do Modrého dolu, odtud 
přes Milíře do Pece pod Sněžkou. V Peci jsme si dali oběd, pochutnali si na zmrzlině a už se 
těšili na návrat domů.I přes to, že byl výlet náročný, si ho děti příjemně užily. 

Šárka Drahošová 

DEN DĚTÍ VE ŠKOLE 
I ve škole 1.6. děti oslavily DEN DĚTÍ. Vycházka k rybníku byla rozdělena na dvě části. První 
část byla zaměřena na okolí – tedy na naši nejbližší přírodu. Za správně zodpovězené otázky 
děti dostávaly žetony, které u rybníka vyměnily za bonbony. Druhá polovina byla zaměřena 
na děti samotné – jejich tělo. Zde se děti trošku zapotily a procvičily svoji tělesnou zdatnost. A 
protože příroda má smysl pro humor, obě části jsme spojily na zpáteční cestě, kdy jsme se za 
krátké přeháňky proběhli zpět do školy. Oslava dětského dne se dětem líbila a ani jim příliš 
nevadilo dešťové osvěžení. 

Dita Hromádková 
 



 

KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ 
To je název projektu preventivního vyšetření 
zraku dětí zaměřeného na odhalování 
dioptrických vad. Vyšetření zraku se provádí 
diagnostickou videokamerou a je možné ho 
provádět již od půl roku věku dítěte do 12 let. 
Škola se do tohoto projektu zapojila již podruhé. 
Letošní nabídku na vyšetření zraku využilo 
dvacet dětí. Škola se přihlásila k účasti 
v projektu i na příští školní rok. 

DĚTI ZE ZŠ UKLÍZELY VESNICI 
Dne 24. března 2015 uspořádala ZŠ a 
MŠ úklid vesnice. Děti prošly vesnici od 
horní zastávky k rychnovské křižovatce. 
Posbíraly 3,5 pytle plastů, pytel skla a 
2 pytle jiného odpadu. Děti uklízely 
s nadšením a jsou rády, že je Kamenice 
opět na čas uklizená. 
  

Šárka Drahošová 

VÝLET DO BOUZOVA 
V pátek 5.6.2015 celá ZŠ a MŠ Pustá Kamenice vyrazila spolu s některými dětmi z Krtečka a 
jejich příbuznými na výlet do historického areálu obce Bouzov. V pestrém programu nás 
čekala prohlídka 15 m vysokého trojského koně z jehož očí byl výhled do okolí, střelnice, kde 
si každý zúčastněný mohl vystřelit z kuše na „běžícího kance“, lučišnický turnaj, při kterém i 
naši zástupci bojovali o „glejt robina hooda“, čarování s černým prachem, při kterém 
některým z nás spadlo srdce až do kalhot, pohádkové divadelní představení - „uloupený 
poklad“, při kterém se pobavili nejen děti, rytířský turnaj z doby gotické i s účastí 
pustokamenické královny, pážecí turnaj, kde i ta nejmenší pážata svedla bratrovražedný 
souboj. 
Po skončení programu jsme si také neopomněli prohlédnout hrad Bouzov a zavítali na jeho 
nádvoří, kde jsme si připomněli pohádku „O princezně Jasněnce a létajícím ševci“. Před 
cestou zpět do Pusté Kamenice jsme se ještě posilnili obědem v nedaleké obci Loštice, 
odkud jsme se sice unaveni, ale se spoustou zážitků, vraceli autobusem domů. 

Dita Hromádková 



 

BESÍDKA KE DNI MATEK 
V úterý 7. května 2015 se v naší škole konala tradiční besídka ke Dni matek. Děti tentokrát 
věnovaly besídku nejen maminkám, k jejich nedělnímu svátku, ale také tatínkům, babičkám a 
dědečkům k blížícímu se svátku rodin. Besídku zahájily děti z MŠ, které si připravily pásmo 
básniček a písniček o jaru, o školce, o dětech a rodičích. Svoje vystoupení doplnily také 
dvěma anglickými písničkami. Také školáci zahájili svoje vystoupení básničkami a písničkami 
s jarní tématikou. Poté následovaly veselé scénky s rodinnou tématikou, které si děti 
připravily v dramatickém kroužku. Závěr besídky již tradičně patřil maminkám. Za své krásné 
vystoupení sklidily děti zasloužený potlesk. Po skončení besídky předaly děti rodičům 
dárečky, které si pro ně připravily. Jako vždy nechybělo ani malé pohoštění. 

Jana Kulichová 

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA 
V úterý 31. 3. jsme ve škole
uspořádali již třetí veli-
konoční dílničku pro děti ze
ZŠ, MŠ, Krtečka a jejich
rodiče. A co jsme si pro
malé i velké šikuly připravili
tentokrát? Vyrobit si mohli
malou velikonoční dekoraci
v podobě větvičky s vajíčky,
látkovou slepičku, barevné
skládané motýlky nebo
zápichy se zvířátky. Děti
zaujala také výroba přáníčka
zdobeného otisky vlastních
prstíků. Samozřejmě nechy-
bělo ani malování kraslic,
které jsme tentokrát zdobili
jarními motivy vyraženými
děrovačkami.  Ani letos jsme
nezapomněli na naše kluky, kteří si zde mohli uplést pomlázku na pondělní šupačku. 

Jana Kulichová

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH 
Slavnostní ukončení školního roku a předání vysvědčení našim školákům se koná v pátek 
26.6.2015 v 8:00 hodin. Návrat do školních lavic čeká školáky v úterý 1.9.2015. 
MŠ bude uzavřena od 13.7. do 23.8.2015. Provoz v MŠ bude opět zahájen v pondělí 
24.8.2015. 

KNIHOVNA - UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE 
Upozornění pro čtenáře - knihovna bude z důvodu rekonstrukce vnitřních prostor uzavřena 
v době školních prázdnin. 

Děkujeme za pochopení. 

TJ PUSTÁ KAMENICE ZVE NA TYTO AKCE: 
5.7.2015 Fotbalový turnaj v Rychnově 
25.7.2015 od 16:00 hod. POUŤOVÉ POSEZENÍ NA HŘIŠTI 
24. – 27.9.2015 Cykloturistický zájezd do Skalné u Chebu 
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